
XV Powiatowy Konkurs  

„Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa” 
 
I. Postanowienia ogólne: 
 
1.  Organizatorem konkursu jest Żniński Dom Kultury. 
2. XV Powiatowy Konkurs „Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa”  objęty został patronatem 

Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka i Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego 
3.  Celem konkursu jest upowszechnianie sztuki ludowej Pałuk. 
 
II. Warunki uczestnictwa: 
 
1.  Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych i 
 ośrodków upowszechniania kultury oraz dorosłych z terenu powiatu żnińskiego. 
 
2.  Uczestnicy startują w sześciu kategoriach: 
 

 rodziny z dziećmi do lat 8 

 dzieci 9-12 lat 

 młodzież 13-16 lat 

 młodzież od 17 lat i dorośli 

 grupy maksymalnie 3- osobowe (z wyłączeniem prac przygotowanych przez 

rodziny z dziećmi do lat 8- osobna kategoria) 

 pracownie rzeźby 

3. Uczestnicy przygotowują szopkę bożonarodzeniową, opatrzoną  imieniem i nazwiskiem 
autora którą należy dostarczyć do Żnińskiego Domu Kultury do piątku 29 listopada 2019r. 
wraz z wypełnioną i podpisaną KARTĄ ZGŁOSZENIA i OŚWIADCZENIEM. Wzór Karty 
Zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

4.  Szopka może być wykonana z następujących materiałów: 

 glina 

 kora  

 drewno 

 modelina 

 masa solna 
 (wykluczone są gotowe, plastikowe elementy, np. figurki) 
 
III. Komisja konkursowa: 
 
5.  Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 
6.  W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. 
7.       Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

• estetykę projektu, 

• oryginalność pomysłu, 

• nawiązanie do tradycji, 

• dobór materiałów, 

• zgodność z wymogami regulaminu. 

 
 
 



IV. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: 
 
1 .  Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy odbędą się             

6 grudnia (piątek) 2019 r. o godz. 17.00 w Żnińskim Domu Kultury. 
 
V. Ochrona danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury 
(zwany dalej ŻDK) z siedzibą przy ul. Pocztowej 15, 88-400 Żnin, adres email: 
biuro@zninskidomkultury.pl, nr tel. 52 30 20 517, 

2) W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adres email: iod@oin.info.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Żniński Dom Kultury, w 
tym do jego przygotowania, przeprowadzenia i opublikowania wyników oraz w celach 
marketingowych, reklamowych i promocyjnych ŻDK. 

4) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom współpracującym z 
ŻDK w celu opublikowania w mediach i na stronach Internetowych. 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami w okresie 
wynikającym z konieczności udokumentowania przeprowadzenia Konkursu. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

8) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
udziału w Konkursie. 

10)Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, nie będzie też stosowane profilowanie. 

 
VI. Postanowienia końcowe: 
 
1.  Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym      
 regulaminie. 
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o 
 laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy 
 zamieszczanych w mediach i Internecie.  
3.  Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator. 
 
 
VII. Biuro Organizacyjne Konkursu 
 
Żniński Dom Kultury 
ul. Pocztowa 15 
88-400 Żnin 
tel.: 52 30 20 517 
 

 



Załącznik nr 1  

 

Oświadczenie osoby biorącej udział w konkursie organizowanym  

przez Żniński Dom Kultury 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.  

 
………………………..………………………………………. 
/data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w celu wykonania 

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu organizowanego przez 

Żniński Dom Kultury (dalej ŻDK). 

………………………..………………………………………. 
/data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w ramach konkursu organizowanego 

przez ŻDK oraz publiczne jego wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i 

promocyjnych związanych z realizowanym wydarzeniem kulturalnym. Zdjęcia wykonane podczas 

imprezy wykorzystane zostaną przez ŻDK w sposób etyczny m.in. w materiałach promocyjnych, 

mediach, gazetach oraz stronach www. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji ŻDK na 

dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest mój wizerunek oraz głos. 

  

 

………………………..………………………………………. 
/data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie 

organizowanym przez Żniński Dom Kultury 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.  

 
………………………..………………………………………. 
/data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………. ………………. 

oraz przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celu wykonania czynności niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Żniński Dom Kultury (dalej: 

ŻDK).  

…………..……………………………………………………. 
/data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

…………………………………………………… w ramach konkursu organizowanego przez ŻDK 

oraz publiczne jego wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z realizowanym wydarzeniem kulturalnym. Zdjęcia wykonane podczas imprezy 

wykorzystane zostaną przez ŻDK w sposób etyczny m.in. w materiałach promocyjnych, mediach, 

gazetach oraz stronach www. Udzielam wyłącznej i nieodpłatnej licencji ŻDK na dowolne 

wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest wizerunek oraz głos mojego dziecka. 

    

…………..……………………………………………………. 
/data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

 
 

KARTA UCZESTNICTWA 
XV Powiatowy Konkurs „Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa” 

6 grudnia 2019 r. 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika lub skład zespołu autorskiego:  

……………………………………………………………………………..……………………………………

………………………………………...………………………...……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Wiek:……………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:…………………………………………………………………………….... 

 
    2. Kategoria wiekowa (podkreślić): 
 

 rodziny z dziećmi do lat 8 

 dzieci 9-12 lat 

 młodzież 13-16 lat 

 młodzież od 17 lat i dorośli 

 grupy maksymalnie 3- osobowe (z wyłączeniem prac przygotowanych przez rodziny z 

dziećmi do lat 8- osobna kategoria) 

 pracownia rzeźby 

 
 Imię i nazwisko opiekuna, nazwa placówki, miejscowość 
 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
 

……………………………….…  ……………………………….…  
        /podpis uczestnika/                                              /podpis opiekuna/ 
 

 


